
     Отстранител на графити

Graffiti Remover

Техническа характеристика

Характеристика: AKEMI Отстранител на графити е продукт, несъдържащ киселини, 

луги или CKW на основата на високоефективни разтворители за отстраняване на 

петна от графити- цветни. Продуктът прониква в порестата структура на камъка и 

чрез реакция се образува полисилоксан; спрейове и други подобни замърсявания. 

Продуктът се характеризира със следните свойства:

● Много добра способност за разтваряне и отделяне на бои и спрейове

● Лесно нанасяне върху вертикални повърхности поради гелообразната консистенция

● Не се образуват петна по камъка при въздействието върху боята

● Лесно отстраняване с пароструйка

Област на приложение:  

Препаратът за отстраняване на графити на AKEMI служи като почистващо средство за отстраняване на графити и 

други аерозолни спрейове от фасади, сгради, паметници и др. Преди всичко са подходящи за минерални основи 

като естествени и изкуствени камъни, мрамор, бетон, гранит, тухла, клинкер, силикатна тухла, мазилки и др. При 

свързан с изкуствена смола Agglo- мрамор е задължително предварителното тестване.

Указание за употреба:

1. Повърхността трябва да е суха

2. Оптимална температура на работа: 10- 30°С, избягвайте директно излагане на слънце.

3. Нанесете равномерно с четка

4. След като изчакате 10- 15 минути да подейства, размекнатата боя може да бъде отстранена с топла вода. 

Замърсената вода да бъде събрана и отстранена според местните изисквания

5. При интензивни и упорити замърсявания може да е нужно почистването да се повтори. В този случай препаратът 

се нанася с груба четка с естествен косъм, повърхността интензивно се исчетква, оставя се да подейства за 

определеното време и се изплаква с гореща вода

6. След почистването се препоръчва превантивното третиране с AKEMI Anti Graffiti

Указание:   

● Продуктът разяжда боядисани повърхности и не е подходящ за почистване на дърво (опасност от набъбване), 

неподходящ  и за чувствителни към киселини пластмаси. В случай на съмнение, тествайте върху незабележимо 

място

● Почистването с пароструйка да се извърши от горе надолу

● Върху грапави камъни с отворени пори (напр. фин пясъчник), които преди това не са били защитени с AKEMI 

Anti Graffiti, е възможно въпреки интензивното почистване на останат остатъци от спрея, тъй като пигментите са

проникнали дълбоко

● За правилното отстраняване на отпадъците изпразнете напълно опаковката

Указания за безопасност: Вижте листа за безопасност!

Технически данни:   Разход: около 500- 1000 g/m² 

Цвят: млечно- прозрачно 

Консистенция: гелообразен, задържа формата си

Плътност при 20°С: около 1 g/cm³

Съхранение: около 3 години при съхранение в оригинална опаковка на хладно място без да замръзва



Разфасовка: Бр. в кашон: Арт. No.:

1 l 6 41.10880

5 l 2 41.10881

Бележка: Горепосочените указания са изготвени според актуалното ниво на развитие и приложна

техника на фирма АКЕMI. Тъй като приложението на продукта в практиката е извън възможностите за 

регулиране от страна на производителя, въз основа на този документ не могат да бъдат предявявани 

претенции към него.

За контакти: Димас Пласт ЕООД

Бул. "Шипченски проход" 63

1574 София

тел./факс: 02/ 978 31 71


